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Centros públicos
Centros de menores
- Decreto 124/2006, do 20 de xullo,

polo que se derroga parcialmente o
Decreto 427/2001, do 11 de
decembro, no que se aproba o texto
do Regulamento de funcionamento
interno dos centros de reeducación
para menores e mozos sometidos a
medidas privativas de liberdade
(DOG, 02/08/06).

Bacharelato
Ordenación e organización das
ensinanzas
- Orde do 5 de xullo de 2006 pola que

se modifica a do 14 de abril de
1999, na que se ordenan e organizan
as ensinanzas de bacharelato para
adultos na Comunidade Autónoma de
Galicia (DOG, 26/07/06).

Acceso á universidade
- Orde do 6 de febreiro de 2006 pola

que se regulan as probas de acceso á
universidade para os alumnos e as
alumnas que cursaron as ensinanzas
de bacharelato previstas na Lei
orgánica 1/1990, do 3 de outubro,
de ordenación xeral do sistema
educativo (DOG, 16/02/06).

Formación profesional
Centros integrados
- Decreto 154/2006, do 7 de

setembro, polo que se modifica
parcialmente o Decreto 325/2003,
do 18 de xullo, no que se autorizan e

regulan os centros integrados de
formación profesional na
Comunidade Autónoma de Galicia
(DOG, 18/09/06). Corrección de
erros (DOG, 22/09/06).

Ciclos formativos
Oferta e desenvolvemento
- Orde do 30 de maio de 2006 pola

que se actualiza a oferta de ciclos
formativos, por ciclo completo, en
centros públicos da Comunidade
Autónoma de Galicia, segundo os
datos do anexo (DOG, 16/06/06).
Corrección de erros (DOG,
30/11/06).

Convenios
- Resolución do 25 de xullo de 2006,

da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación
Educativa, pola que se dá
publicidade ao convenio de
colaboración coa Comunidade
Autónoma de Galicia, para
incentivar a oferta de determinadas
titulacións de formación profesional
(BOE, 07/08/06).

Educación de adultos
Oferta modular
- Orde do 2 de xuño de 2006 pola que

se actualiza a oferta modular, polo
réxime de persoas adultas, de ciclos
formativos de formación profesional
en centros públicos da Comunidade
Autónoma de Galicia para o curso
2006/2007 (DOG, 03/07/06).
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Ensinanzas de réxime especial
Ciclos formativos
- Orde do 6 de xuño de 2006 pola que

se actualiza a oferta de ciclos
formativos de artes plásticas e
deseño, por ciclo completo e oferta
modular, e de estudos superiores de
deseño en centros públicos da
Comunidade Autónoma de Galicia
(DOG, 23/06/06).

Ensinanzas de música e danza
- Orde ECI/1082/2006, do 6 de abril,

para a aplicación do disposto no Real
decreto 798/2005, do 1 de xullo,
polo que se establecen os requisitos
para obter a equivalencia, para os
efectos de docencia, entre os estudos
completos de danza anteriores á Lei
orgánica 1/1990, do 3 de outubro,
de ordenación xeral do sistema
educativo, e os estudos superiores de
danza regulados nela (BOE,
14/04/06).

- Orde do 6 de outubro de 2006 pola
que se modifica parcialmente a do
15 de maio de 2001, na que se
establecen accións encamiñadas a
facilitar a simultaneidade dos
estudos do grao medio das
ensinanzas de músicas reguladas
polo Decreto 253/1993, do 29 de
xullo, cos de educación secundaria
obrigatoria, bacharelato e nivel III do
ensino básico para as persoas
adultas (DOG, 23/10/06).

- Decreto 181/2006, do 19 de
outubro, polo que se declara de
interese público a compatibilidade
da impartición de ensinanzas de
música e artes escénicas, artes
plásticas e deseño coa actividade
realizada noutro posto do sector
público cultural (DOG, 27/10/06).

Ensinanzas deportivas
- Resolución do 3 de xullo de 2006, da

Presidencia do Consello Superior de
Deportes, pola que se fan públicos os
criterios aprobados pola Comisión
creada por Orde do 8 de novembro de
1999, para as propostas de
homologación, validación e

equivalencia das formacións
anteriores de atletismo, baloncesto e
balonmán (BOE, 18/07/06).

Prezos públicos
- Decreto 147/2006, do 31 de

agosto, polo que se modifica o
Decreto 156/2002, do 18 de abril,
no que se establecen os prezos
públicos dos conservatorios de
música, centros autorizados de
música, conservatorios de danza,
centros autorizados de danza,
escolas oficiais de idiomas e Escola
Superior de Conservación e
Restauración de Bens Culturais de
Galicia (DOG, 08/09/06).

Educación no exterior
Actividades de formación
- Resolución do 10 de maio de 2006,

da Dirección Xeral de Cooperación
Territorial e Alta Inspección, pola que
se publica o convenio de
colaboración entre o Ministerio de
Educación e Ciencia e a Comunidade
Autónoma de Galicia para o
desenvolvemento dun programa de
inmersión lingüística (BOE,
17/06/06).

Profesores visitantes
- Orde ECI/3393/2006, do 23 de

outubro, pola que se convocan prazas
para profesores visitantes en centros
escolares de Estados Unidos e
Canadá, para o próximo curso
2007/2008 (BOE, 03/11/06).

Función pública
Disposición xeral
- Orde do 5 de xuño de 2006 pola que

se regula o procedemento para
exercer a opción de integración
prevista na disposición adicional
décimo cuarta da Lei 4/1988, do 26
de maio, da función pública de
Galicia (DOG, 15/06/06).

Acceso
- Real decreto 255/2006, do 3 de

marzo, polo que se modifican o
Regulamento Xeral de Ingreso do
Persoal ao servizo da Administración

Xeral do Estado e de Provisión de
Postos de Traballo e Promoción
Profesional dos Funcionarios da
Administración Xeral do Estado,
aprobado por Real decreto
364/1995, do 10 de marzo, e o
Regulamento de Situacións
Administrativas dos Funcionarios
Civís da Administración Xeral do
Estado, aprobado por Real decreto
365/1995, do 10 de marzo (BOE,
04/03/06).

Leis educativas e disposicións xerais
Disposicións xerais
- Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio,

de educación (BOE, 04/05/06).

- Real decreto 806/2006, do 30 de
xuño, polo que se establece o
calendario de aplicación da nova
ordenación do sistema educativo,
establecida pola Lei orgánica
2/2006, do 3 de maio, de educación
(BOE, 14/07/06). Corrección de
erros (BOE, 14/09/06).

Convenio entre o MEC e The British
Council
- Orde ECI/1128/2006, do 6 de abril,

pola que se desenvolve o Real
decreto 717/2005, do 20 de xuño,
no que se regula a ordenación das
ensinanzas nos centros docentes
acollidos ao convenio entre o
Ministerio de Educación e Ciencia e
The British Council (BOE,
19/04/06).

- Real decreto 1513/2006, do 7 de
decembro, polo que se establecen as
ensinanzas mínimas da educación
primaria (BOE, 8/12/2006).

- Real decreto 1630/2006, de 29 de
decembro polo que se establecen as
ensinanzas mínimas do segundo
ciclo da educación infantil (BOE,
04/01/07).

- Real decreto 1631/2006, de 29 de
decembro, polo que se establecen as
ensinanzas mínimas correspondentes á
educación secundaria (BOE, 05/01/07)
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Lingua galega
Plan Xeral de Normalización
- Decreto 58/2006, do 30 de marzo,

polo que se crea e regula o
funcionamento da Comisión de
Seguimento e Impulso do Plan Xeral
de Normalización da Lingua Galega
(DOG, 10/04/06).

Organización das actividades
docentes

Calendario escolar e laboral
- Orde do 5 de maio de 2006 pola que

se aproba o calendario escolar para o
curso 2006/2007, nos centros
docentes sostidos con fondos
públicos (DOG, 25/05/06).

- Decreto 130/2006, do 27 de xullo,
polo que se determina o calendario
laboral para o ano 2007 na
Comunidade Autónoma de Galicia
(DOG, 07/08/06).

Postos de traballo
Disposicións xerais
- Decreto 140/2006, do 31 de agosto,

polo que se determinan os criterios
de perda do destino definitivo polas
funcionarias e funcionarios docentes
que prestan servizos nos centros
educativos que imparten ensinanzas
distintas das universitarias e o
cómputo da antigüidade no centro en
función das causas de acceso a el
(DOG, 01/09/06). Corrección de
erros (DOG, 06/10/06).

- Orde do 18 de setembro de 2006
pola que se regula o proceso de
adscrición dos funcionarios dos
corpos de profesores de ensino
secundario e de mestres afectados
pola transformación de institutos de
educación secundaria en centros
integrados de formación profesional
(DOG, 19/09/06). Corrección de
erros (DOG, 26/09/06).

- Orde do 20 de outubro de 2006 pola
que se anuncia o procedemento para
cambio de destino e reingresos, a
resultas deste, de profesores

especiais de institutos técnicos de
ensinanzas medias que se van
extinguir (DOG, 08/11/06).

- Orde do 7 de novembro de 2006
pola que se fai público o resultado
do proceso de adscrición dos
funcionarios dos corpos de profesores
de ensino secundario e mestres
afectados pola transformación de
institutos de educación secundaria
en centros integrados de formación
profesional (DOG, 17/11/06).

Concursos de traslados
Normas procedementais 
- Orde ECI/3193/2006, do 6 de

outubro, pola que se establecen
normas procedementais aplicables
aos concursos de traslados de ámbito
nacional, que deben convocarse
durante o curso 2006/2007, para
funcionarios dos corpos docentes a
que se refiere a Lei orgánica 2/2006,
do 3 de maio, de educación (BOE,
18/10/06).

Comisións de servizo
- Orde do 28 de xuño de 2006 pola

que se regula a adscrición de forma
temporal, en comisión de servizo e
por petición da interesada ou
interesado, dos funcionarios dos
corpos docentes en centros
dependentes desta consellería, en
atención a situacións de conciliación
da vida familiar e laboral (DOG,
30/06/06). Corrección de erros
(DOG, 06/07/06). Corrección de
erros (DOG, 11/07/06).

- Orde do 10 de novembro de 2006
pola que se fan públicas as vacantes
provisorias dos corpos de profesores
que imparten ensino secundario,
formación profesional, ensinanzas
artísticas e idiomas para o curso
2007/2008 (DOG, 17/11/06).

Procedemento administrativo
Lei de boas prácticas na
Administración pública galega
- Lei 4/2006, do 30 de xuño, de

transparencia e de boas prácticas na
Administración pública galega (DOG,
14/07/06).

Disposicións xerais
- Real decreto 522/2006, do 28 de

abril, polo que se suprime a achega
de fotocopias de documentos de
identidade nos procedementos
administrativos da Administración
xeral do Estado e dos seus
organismos públicos vinculados ou
dependentes (BOE, 09/05/06).

Rexistros e medios telemáticos
- Orde do 14 de marzo de 2006 pola

que se desenvolve o Decreto
164/2005, do 16 de xuño, no que se
regulan e determinan as oficinas de
rexistro propias ou concertadas da
Administración da Comunidade
Autónoma de Galicia, se crea o
Rexistro Telemático da Xunta de
Galicia e se regula a atención ao
cidadán (DOG, 24/03/06).

- Orde do 31 de maio de 2006 pola
que se desenvolve o Decreto
164/2005, do 16 de xuño, no que se
regulan e determinan as oficinas de
rexistro propias ou concertadas da
Administración da Comunidade
Autónoma de Galicia, se crea o
Rexistro Telemático da Xunta de
Galicia e se regula a atención ao
cidadán (DOG, 12/06/06).

- Decreto 132/2006, do 27 de xullo,
polo que se regulan os rexistros
públicos creados nos artigos 44 e 45
da Lei 7/2005, do 29 de decembro,
de orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano
2006 (DOG, 09/08/06).

- Orde do 1 de setembro de 2006,
reguladora do sistema, formatos e
especificacións dos medios
establecidos para a comunicación
dos datos aos rexistros públicos de
axudas, subvencións e convenios e
de sancións da Xunta de Galicia
(DOG, 08/09/06).
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Profesorado
Formación e perfeccionamento
a) Disposición xeral
- Decreto 99/2006, do 15 de xuño,

polo que se regula a planificación,
estrutura, organización e
funcionamento da formación
permanente do profesorado dos
centros da Comunidade Autónoma de
Galicia sostidos con fondos públicos
(DOG, 19/06/06).

b) Reintegros individuais
- Orde do 24 de marzo de 2006 pola

que se modifica a do 20 de
decembro de 2005 pola que se
regula o procedemento para o
reintegro individual de gastos por
asistencia a actividades de formación
do profesorado non universitario
(DOG, 12/04/06).

Hora de lactación
- Orde do 29 de marzo de 2006 pola

que se regulan as vacacións e o gozo
da hora de ausencia ao traballo para
as funcionarias e funcionarios
docentes que imparten ensinanzas
distintas das universitarias e que
teñen un fillo menor de nove meses
(DOG, 07/04/06).

Permisos en relación coas eleccións
sindicais
- Orde do 11 de outubro de 2006 pola

que se regulan os permisos ao
persoal da Comunidade Autónoma de
Galicia en relación coas eleccións
sindicais aos órganos de
representación do persoal ao servizo
da Administración da Xunta de
Galicia (DOG, 17/10/06).

Plans e programas educativos
Escolas viaxeiras
- Resolución do 10 de outubro de

2006, da Dirección Xeral de
Cooperación Territorial e Alta
Inspección, pola que se publica o
anexo do convenio de colaboración
entre o Ministerio de Educación e
Ciencia e a Comunidade Autónoma
de Galicia para o desenvolvemento

do programa de Escolas viaxeiras
(BOE, 08/11/06).

Internet na aula
- Resolución do 23 de agosto de

2006, da Dirección Xeral de
Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, pola que se dá
publicidade á addenda ao convenio
de colaboración entre o Ministerio de
Educación e Ciencia e a Consellería
de Educación e Ordenación
Universitaria da Xunta para o
desenvolvemento das actuacións
contempladas no convenio-marco
para a posta en marcha do programa
“Internet na Aula” (BOE, 26/09/06).

Plan PROA
- Resolución do 10 de febreiro de

2006, da Dirección Xeral de
Cooperación Territorial e Alta
Inspección, pola que se dá
publicidade ao convenio e addenda
de colaboración entre o Ministerio de
Educación e Ciencia e a Comunidade
Autónoma de Galicia para a
aplicación de diversos programas de
apoio a centros de educación
primaria e educación secundaria
(Plan PROA) (BOE, 26/04/0).

Universidade
Disposicións xerais
- Resolución do 3 de agosto de 2006

sobre a publicación do Regulamento
dos estudos oficiais de posgrao,
aprobado polo Consello de Goberno o
7 de xuño de 2006 (DOG,
23/08/06).

- Resolución do 7 de agosto de 2006
pola que se crea o ficheiro de
promoción de prácticas de empresa
na Universidade da Coruña (DOG,
07/09/06).

- Resolución do 21 de setembro de
2006 pola que se publican os
acordos do Consello de Dirección da
Axencia para a Calidade do Sistema
Universitario de Galicia, de
delegación de competencias no seu

presidente e no director da Axencia
para a Calidade do Sistema
Universitario de Galicia (DOG,
03/10/06).

- Resolución do 12 de setembro de
2006, da Dirección Xeral de
Relacións Laborais, pola que se
dispón o rexistro, depósito e
publicación, no Diario Oficial de
Galicia, do convenio colectivo para o
persoal docente e investigador
laboral das universidades da Coruña,
Santiago de Compostela e Vigo (DOG,
27/10/06).

Autorización de impartición de
ensinanzas
- Decreto 51/2006, do 23 de marzo,

polo que se autoriza a implantación
de estudos oficiais de posgrao nas
universidades do Sistema
Universitario de Galicia (DOG,
28/03/06).

- Resolución do 7 de xullo de 2006,
da Dirección Xeral de Ordenación e
Calidade do Sistema Universitario de
Galicia, pola que se dispón a
publicación de instrucións sobre o
procedemento de autorización para a
implantación de estudos
universitarios oficiais de posgrao
conducentes ao título de máster e
doutor (DOG, 31/07/06).

- Orde do 3 de outubro de 2006 pola
que se lle concede ao centro
estranxeiro universitario adscrito á
Universidade de Dublín, Centro de
Estudos Superiores Universitarios de
Galicia. Cesuga, S.L. University
College Dublin, autorización para a
efectiva impartición do terceiro curso
correspondente ao título Bachelor of
Architecture, conforme o sistema
vixente no outro país (DOG,
11/10/06).

- Orde do 8 de novembro de 2006
pola que se autoriza a posta en
funcionamento de estudos oficiais de
posgrao nas universidades do sistema
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universitario de Galicia (DOG,
16/11/06). Corrección de erros
(DOG, 30/11/06).

Titulacións
- Orde ECI/1519/2006, do 11 de

maio, pola que se establecen os
criterios xerais para a determinación
e realización dos requisitos
formativos complementarios previos á
homologación de títulos estranxeiros
de educación superior (BOE,
19/05/06).

Axudas, bolsas e subvencións
- Orde ECI/2790/2006, do 8 de

setembro, pola que se establecen as
bases reguladoras das subvencións
para o financiamento da adaptación
das institucións universitarias ao
Espazo Europeo de Educación
Superior (BOE, 12/09/06).

- Orde ECI/3593/2006, do 21 de
novembro, pola que se establece a
adecuación das bases reguladoras
das convocatorias de bolsas

predoutorais para a formación de
persoal investigador, xestionadas pola
Dirección Xeral de Investigación do
Ministerio de Educación e Ciencia,
Real decreto 63/2006, do 27 de
xaneiro, polo que se aproba o
Estatuto do persoal investigador en
formación (BOE, 24/11/06).




